
AquaCão Cross 
 
HORÁRIO LARGADA: 08:30 HRS.  

DISTÂNCIAS DA NATAÇÃO: 300, 750 e 1500 Metros 

DISTÂNCIAS DA CORRIDA: 4 , 6 e 12KM  

LOCAL: Chácara Scarpelli 

END.: ESTRADA DA XIBÓCA Nº 1206, RIACHO GRANDE/SBCAMPO-SP.  
 
AQUACÃO CROSS além de promover saúde, esporte e sociabilização, terá 
como principal objetivo apoiar a causa animal, 50% do valor arrecadado 
com as inscrições, será revertido para Abrigos da nossa região de Cães e 
Gatos resgatados, que necessitam muito de ajuda.  
 
07:30hs - Abertura da área de Transição  
08:00hs – Início da etapa de Natação 
 
Será permitido o uso de roupa de neoprene 

 

Revezamento - quando houver, é possível participar do AquaCão Cross em 
duplas (mesmo sexo ou mista), a faixa etária é livre, idade mínima é 12 
anos. 

 
A natação será realizada na represa Billings no interior da Chacara 
Scarpelli, sendo que os (as) atletas deverão contornar  bóias, completando 
seu percurso (Teremos um Staff com CAIAQUES para acompanhar e dar 
apoio aos nadadores  
 
A corrida será nas trilhas e estradas de terra sinalizadas, sendo que cada 
volta terá 4, 6Km ou 12 Km, os atletas terão posto de hidratação no 
percurso da corrida.  

 
Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha sinalizada pela 
organização. O uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta 
ter conhecimento prévio e permanecer no percurso designado. 
 

O AQUACÃO CROSS terá, medalha finisher à todos que concluírem a prova. 
Os corredores terão acompanhamento com caiaques durante etapa de natação,  
hidratação durante o percurso de corrida nas trilhas e mesa de frutas ao final da 
corrida. 

 

Obs: Idade mínima de participação 12 anos 

 

Os atletas que não estiverem devidamente inscritos não poderão ser premiados, 

assim como os que correrem sem a pulseira de identificação. 

 

Estacionamento no interior da Chácara opcional no valor de R$ 10:00 
 

 



REGULAMENTO 

 

a. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

 

b. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 

vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 

divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

 

c. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, será efetuado na REDE PÚBLICA 

sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as 

despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova. 

 

d. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência 

e médico entre outros) eximindo a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências 

desta decisão. 

 

e. A segurança do EVENTO receberá apoio de uma equipe de Staffs (a) corredor deverá 

respeitar e seguir a sinalização placas e setas colocadas pela organização, durante todo o 

percurso, STAFFS estarão posicionados para dar orientação e hidratação aos participantes. 

 

f. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO 

, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo 

que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO. 

 

g. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os ATLETAS, pois a organização não se responsabiliza pela saúde dos 

mesmos. 

 

h. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, não se responsabilizam por prejuízos ou danos 

causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

i. Poderá o ORGANIZADOR suspender o EVENTO por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo, raios, tempestade  e/ ou motivos de força maior, caso isso 

ocorra, todos não terão seus valores ressarcidos. 

 

j. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelo ORGANIZADOR a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento 

de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

 



k. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à 

ORGANIZAÇÃO o Termo de Responsabilidade no dia do evento. 

l. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade o ORGANIZADOR E PATROCINADORES, em 

seu nome e de seus sucessores. 

 

m. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como 

reembolso do valor da inscrição. 

 

n. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, APOIADORES, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, 

no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta 

ou qualquer outro tipo de correspondência. 

q. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, é de única e 

exclusiva responsabilidade do  mesmo, Caso abandone a prova, deve comunicar o fato 

aos organizadores. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO: Recomendamos o uso de tênis apropriado para a prática de 

corridas em trilhas de terra, não nos responsabilizamos por eventuais quedas e acidentes 

no decorrer do percurso, por se tratar de uma corrida fora de estrada ou seja, fora do 

asfalto. 

 

r. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas 

alterações no dia do evento. 

 

s. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários, vestiários e guarda-

volumes apenas na região da largada/chegada da prova. 

 

 

 
 

INFORMAÇÕES: 
 

Julio Vicuña: 99346-4003 (WhattsApp) 
 

E-MAIL: julio7vicuna@terra.com.br  
 

 

 

mailto:julio7vicuna@terra.com.br

